AMIS MASCHINEN-VERTRIEBS GMBH
AMIS Maschinen- Vertriebs GmbH, gevestigd in Zuzenhausen Duitsland, is er in gespecialiseerd technische oplossingen voor verkleining van kunststoffen en
andere materialen aan te bieden. Of het nu nieuweof gebruikte machines zijn; wij vinden het belangrijk
dat u kunt kiezen. Daarom bevat ons assortiment alle

gangbare merken. Met onze adviezen, betrouwbare
machines en een snelle service en levering van reservedelen, zetten onze medewerkers zich elke dag voor
u in. Met ons wijdverspreide vertegenwoordigersnet,
ervaren binnendienst en korte levertijden leveren wij u
verkleiningstechniek- wereldwijd.

OVERZICHT ZERMA NIEUWE MACHINES
MAALMOLENS

GSL

BIJZETMOLENS

GSE

COMPACTE MAALMOLENS

Werkbreedte:
120 tot 800 mm
Rotordiameter:
180 en 300 mm
Aandrijving:
2,2 tot 18,5 kW

Werkbreedte:
300 tot 1400 mm
Rotordiameter:
300 tot 700 mm
Aandrijving:
7,5 tot 75 kW

Voor lichte toepassingen voor de spuitgietbranche.
Van aanspuitingen, stroken tot bumpers. Inline
verwerking van randstroken en stansafvallen via
een rollen intreksysteem

Voor de spuitgiet- en blaasindustrie. Geëigend voor
kunststof proﬁelen, vaten, kratten, ﬂessen, randstroken inline met rollenintreksysteem

Hotline reservedelen: +49 6226/7890-112/-131 · Fax-Nr: +49 6226/7890-222

GSC

Werkbreedte:
300 tot 1400 mm
Rotordiameter:
300 tot 700 mm
Aandrijving:
7,5 tot 75 kW

COMPACTE MAALMOLENS,
GELUIDSBESCHERMD

Voor de spuitgiet- en blaasindustrie, met geintegreerde geluidsbescherming. Geëigend voor kunststof
proﬁelen, vaten, kratten, ﬂessen, randstroken inline
met een rollen intreksysteem

GSH

MAALMOLENS MET HOGE CAPACITEIT

GSP

PROFIELMOLENS

Werkbreedte:
500 tot 2400 mm
Rotordiameter:
350 tot 1100 mm
Aandrijving:
22 tot 2x 200 kW

Werkbreedte:
500 tot 1000 mm
Rotordiameter:
560 en 700 mm
Aandrijving:
37 tot 90 kW

Universeel inzetbaar voor de zwaarste toepassingen,
zoals bijvoorbeeld massieve opstart lumps, plaat- en
buisafvallen, bumpers, brandstof tanks. Tevens natte uitvoering mogelijk, voor bijvoorbeeld PET ﬂessen.
Leverbaar met verschillende rotorvarianten en slijtvaste
uitvoering

Voor raamproﬁelen en buizen tot 6 meter lengte,
vensterbanken etc.

SHREDDERS MET ENKELE AS
ZBS

Werkbreedte:
600 en 850 mm
Rotordiameter:
310 mm
Aandrijving:
11 en 18,5 kW

ZSS/ZPS

Werkbreedte:
850 tot 2000 mm
Rotordiameter:
387 en 457 mm
Aandrijving:
37 tot 2x 75 kW

ZIS

Werkbreedte:
1200 tot 2000 mm
Rotordiameter:
457 mm
Aandrijving:
55 tot 2x 75 kW

COMPACTE SHREDDER

Voor kleine opstart lumps uit de spuitgiet,
- extrudeer en blaasvormindustrie. Inzetbaar
als voorverkleiner voor maalmolens

UNIVERSELE SHREDDER

universeel inzetbaar voor de verkleining van kunststof paletten, foliebalen, buizen/ proﬁelen, opstart
lumps, big bags, kabelafvallen etc. Ook inzetbaar
om PET balen en briketten te openen. Als voorverkleining voor maalmolen inzetbaar

SHREDDER VOOR HOLLE VOORWERPEN
MET GROOT VOLUME

Zoals bijvoorbeeld IBC’s, kliko’s, vaten, tanks
of kratten. Inzetbaar als voorverkleiner voor
maalmolens

Gebruikte machines, zie www.amis.de/pdf/maschinen-liste.pdf

ZXS

SHREDDER VOOR HOGE CAPACITEITEN

ZRS

BUISSHREDDER

Werkbreedte:
1500 tot 3000 mm
Rotordiameter:
750 mm
Aandrijving:
2x 75 tot 2x 110 kW

Voor de zwaarste toepassingen en hoge output
zoals bijvoorbeeld opstart lumps, tanks, buizen,
foliebalen. Ook inzetbaar om PET balen en briketten te openen. Als voorverkleining voor maalmolen
inzetbaar

Werkbreedte:
850 tot 1500 mm
Aandrijving:
2x 37 tot 2x 55 kW

Geschikt voor buizen tot 6,5 m lengte en diameter
tot 1.200mm. Ook geschikt voor proﬁelen en massieve lumps. Als voorverkleining voor maalmolen
inzetbaar

ZWS

HOUTSHREDDER / KUNSTSTOFSHREDDER

Werkbreedte:
600 tot 2600 mm
Rotordiameter:
250, 400 en 600 mm
Aandrijving:
15 tot 2x 110 kW

Voor alle houtafvallen uit de houtverwerkende industrie zoals bijvoorbeeld paletten, schrijnafvallen, houten
kisten, MDF, spaanplaten of lichte kunststoffen zoals
aanspuitingen, EPS, hard PVC platen, dunwandige
voorwerpen

SPECIALE MACHINES
ZBP

BRIKETTEERPERS

ZHM

HAMERMOLENS

Ronde briket:
50, 60 en 70 mm
Aandrijving: 5,5 tot 11 kW
Rechthoekige briket:
100 x 80 x max. 180 mm
Aandrijving: 22 kW

Werkbreedte:
800 en 1200 mm
Rotordiameter:
600 en 800 mm
Aandrijving:
75 tot 132 kW

PM

Schijfdiameters:
300, 500 en 800 mm
Aandrijving:
22, 55 en 90 kW

en op www.amis.de/pdf/schneidmuehlen-liste.pdf

Geëigend voor bijvoorbeeld hout, EPS, schuimen,
papier of biomassa ( stro, hooi, tabak, nootschalen,
turf, miscanthus, katoen of vlas) en metaal

Voortoepassingen, waarbij de gebruikelijke maalmolens niet inzetbaar zijn zoals bijvoorbeeld alu/
kunststoffen combinaties uit de automotive industrie en ook kunststof vormdelen met delen messing
en staal. Aansluitend kan de FE/NE metaaldelen
van de kunststoffen gescheiden worden

MICRONISEERUNITS IN VERTICALE
EN HORIZONTALE UITVOERING

Voor het microniseren van virgin kunststof granulaat
of maalgoed uit de proﬁel-, buis- of plaatextrusie.
Hoofdzakelijk LD

ACCESSOIRES
AFZUIGINSTALLATIES
Aandrijving:
1,5 – 15 kW

CASCADE
SCHEIDER

GEFORCEERDE
VOEDING
Aandrijving:
2x 5,5 kW

TRANSPORTBANDEN

SHREDDERSYSTEMEN

Frame met trap en roosterwerk en uittredeschroef

AFZUIGINSTALLATIES

Voor onze maalmolens of shredders, of
achter andere toepassingen. Aan te vullen
met o.a. stofafscheiding, metaalafscheiders
of pijpmagneten

CASCADESCHEIDER VOOR HOGE
SCHEIDINGSGRAAD EN OUTPUT

Voor het scheiden op basis van soortelijk gewicht
en vorm van bijvoorbeeld samengestelde materialen

GEFORCEERDE VOEDING

Voor het verhogen van de output van gepersteen losse ﬂessen. In te bouwen bij alle Zerma GSH
maalmolens

TRANSPORTBANDEN

Verschillende uitvoeringen: schuine opvoerband/
knikband/Z- band met geïntegreerde metaaldetectorbrug of trommelmagneet

SHREDDERSYSTEMEN

Voor het verkleinen van materialen met een groot
volume zoals IBC’s, tonnen, kliko’s, vaten etc. Aan te
vullen met opties als transportbanden in verschillende uitvoeringen, magneetwalsen, metaaldetectoren/
seperators, vulstandsmeters…

CONTACT
Im Rohrbusch 15
74939 Zuzenhausen
Germany
info@amis.de
www.amis.de

Service: reparaties, onderhoud, reserve- en slijtagedelen. Hotline reservedelen: +49 6226/7890-112/-131

